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 سخنرانی برای فرشتگان سالمت کودکان ۲۹۲خاطره 
 بنا به دعوت جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر گروه اطفال دانشگاه ۱۳۹۹/  ۸/۸در تاریخ پنجشنبه 

 نفر رزیدنت های جدید در بیمارستان کودکان مفید به عنوان ۳۵علوم پزشکی شهید بهشتی وبه مناسبت ورود 
 پیشکسوت اساتید اطفال سخنرانی نمودم ، در ابتداودر آغاز شروع تخصصی فرشتگان سالمت کودکان مطالبی

 کتاب مردی برخاسته< به شرح زیر صحبت نمودم ودر خاتمه سخنرانی به هرکدام از فرشتگان سالمت کودکان 
 سال طبابت وزندگی نامه اینجانب پروفسور محمد حسین سلطان زاده استاد دانشگاه ۵۰که حاوی > از کویر

 علوم پزشکی شهید بهشتی بود تقدیم نمودم





 ورود همه رزیدنت های جدید را تبریک عرض می نمایم

 :الزمه موفقیت 
 درست فکر کنیم 

 درست انتخاب کنیم 
 درست مصرف کنیم 
 تا درست زندگی کنیم

 سپس پشتکار ،اراده وتالش
 برای چیزی کمتر از بهترین بودن نباید تالش کرد



 پیامبر اسالممن کودکان را به چند دلیل دوست دارم          

 ،  چون گریه کلید در بهشت استزیاد گریه می کنند  •

 ،چون تکبر ندارند خاک را دوست دارن و بازی می کنند    •

 ،       چون کینه ندارندقهر می کنند وزود آشتی می کنند  •

، چون چیز هایی که می سازند زود خراب می کنند   •
 وابستگی ندارند

 ،    چون دلواپسی ندارندخوراکی هارا زود می خورند        •



 گاندی                              

تولد هر کودک  بشارت امیدی •
 است که شاید او

 نجات دهنده بشریت باشد•



تمام دوران پزشکی ، همواره دلم میخواست در راه نجات انسان ها گام بردارم ، ودر  •
تمام مدت شبانه روز  آماده باشم ودر سه حوزه ی آموزش ، پژوهش ، ودرمان فعالیت 

بکنم وهیچگاه اسیر خواب وخستگی نشدم همین که نماز صبح را بخوانم از منزل 
شب وبه ندرت زودتر به خانه بر می گردم رفتن به  11-10بیرون میروم وحدود 

بیمارستان های مختلف ومطب ، سرکشی  به بیماران وغیره جزء برنامه های همیشگی 
من است ، شب که به خانه باز می گردم  شروع به مطالعه وگشت وگذار در دنیای کتاب 

حال آموختن هستم و یک دانشجوی تمام عیار به حساب می واینترنت  و همیشه در 
 آیم



راز موفقیت همه ما می توانیم زندگی کنیم اما رمز موفقیت در چگونه فکر کردن است  و•
تفکر و  تعیین هدف ، وسپس حرکت به سوی هدف ، وبعد :در زندگیم عبارت است از 

، پس از تداوم در تالش وخستگی ناپذیری ودر آخر  اجرای آرمان ذهنی واخالقی ام 
ساعته به مردم ،  وآماده باش وهمیشه در  24رسیدن به هدف یعنی همان خدمت  

دسترس مردم بودن نه تنها برای تهرانی ها بلکه برای تمام مردم کشورم وهمه ایرانی 
حتی تلفن منزلم را نیز چاپ های سرتاسر جهان وبه همین سبب در نسخه پزشکی ام ، 

،  آن هم با ذکر برنامه کاری ام که مثال چه روزی وچه ساعتی در کجاهستم و کرده ام 
در سایت شخصی ام نیز تمام راه های ارتباطی ام را به مردم نشان داده ام و معرفی 

، آن هم بی هیچ . کرده ام تا هرکس واز هر کجای دنیا بتواند با من  ارتباط داشته باشد
خوشگذرانی برای من ، با مردم بودن وحل مشکالت آنها است ، سخت منت وشکایتی  

 کوشی ودانش اندوزی وپشتکار در من آمیخته است 



کار لذت است ، کار تجلی عشق است ومن عاشق کارم هستم  ، وقتی عاشق هستید  •
در تمام دوران  ،نگرانی ها ودشواری ها  محو می شوند ، زمان دیگر معنی ندارد  

زندگیم همواره یکی از آرزوهایم ارائه نسخه ای برای بهتر زیستن  وسالمت کودکان 
بوده است  سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی است تا کودکان 

 توانائی ساختن زندگی پر بار از نظر اقتصادی واجتماعی را پیداکنند 



و ابزار عالیم  ,حركت  ,هر لمس  ,و سالهاي زندگي  ,ماه ها   ,در نخستین لحظات •
در مغز او به شكل انفجاري از فعالیت هاي الكتریكي و  ,عاطفي در زندگي یك كودك 

زیرا در آن سنین میلیاردها سلول مغزش دارند خود را به صورت  ,شیمیایي در مي آید 
روابط  )  ((سیناپس )) شبكه هایي سازمان مي دهند كه مستلزم وقوع میلیاردها میلیارد 

در میان شان است این سال هاي اولیه كودك مصادف ( میان سلول هاي مغز و اعصاب 
كه تجارب و كنش و واكنشها با پدر و مادر و سایر اعضاي خانواده و اند با زماني 

نحوه و مسیر رشد مغز كودك را ترسیم مي كند و در شكل دادن به این  ,دیگر بزرگتران 
آب آشامیدنی سالم  ,تندرستي و بهداشت  ,مسیر عوامل بي شماري چون تغذیه كافي 

چگونگي رشد و تكامل مغز در این دوره است كه  ,عالوه به وغیره اثر می گذارند 
موفقیت بعدي كودك در مدرسه و خصایل دوره هاي نوجواني و بزرگسالي او را پایه 

 گذاري مي كند 



در دانستنی های پزشکی برای خانواده ها  ، به همین جهت بزرگ ترین سایت علمی •
مورد تغذیه قبل از بارداری وزمان بارداری وزمان شیردهی هم برای شیرخوار وهم 

نوع  30برای مادر شیرده ، شروع تغذیه تکمیلی از شش ماهگی وطرز تهیه حد اقل 
سال ،  12-6سال ، و 5-2غذا برای کودکاان ، تغذیه سال دوم ، تغذیه پیش دبستانی 

 سال طبابت  ودوران پزشکی  65 خاطرات129گزارش بیش از سالگی ،  12-18

 در سایتکشور    55خاطره کامل  سفر به کشور وگزارش   69خاطرات سفر به •



بیماری جالب مورد  110بیش از موارد جالب بیماری  ها ومعرفی وبرای پزشکان •
که حاصل زحمات اعضاء هیئت علمی هشت بیمارستان آموزشی دانشگاه  وآموزنده

موسس و بنیان گذاری اولین پولی کلینیک علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است  ، 
حدود نیم قرن قبل  1347در سال ( بندر دیلم ) پزشکی در دورترین نقطه میهن عزیزم  

و کوشش در باز سازی بنای پلی کلینیک تخصصی بندر دیلم توسط خیر محترم جناب 
 آقای حسن رسولیان وهمکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 .عزیزم نهایت پیام برای مردم  و در  •

•www.ProfessorSoltanzadeh.com 
•  
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 دکتر رضا قریب



 پروفسور محسن ضیایی







 دکترعبدالعلی خوارزمی





  بیوگرافی





 بیوگرافی
 ماه دوره سپاه بهداشت 18بعد از •

و قبل از شروع کار پزشکی یکی از زیباترین سفرهارا در آغاز کار طبابت حج تمتع را •
 انجام دادم

 حج وپیمان مجدد با خدا تا بتوانم در خدمت بیماران باشم •

 ”عبادت بجز خدمت خلق نیست ” همیشه در نظر م باشد  •

سال طبابت آماده باش ودر  65ساعت در این مدت  24سال  تمام دارم  38که لذا تااالن •
 دسترس همه مردم ایران وجهان هستم وتلفن منزلم در دسترس همه مردم است



 خاطره

کیلوگرم داشته اکنون با بی حالی 2گرم که در موقع تولد وزن  1450س با وزن  –روزه پسر ع  12نوزاد •
 درجه بستری شد  5/35ودزهیدراتاسیون شدید وقیافه سوء تغذیه داخل رحمی و فوق العاده بدحال ودرجه حرارت 

میلی  12ساعت بعد از تولد به علت قند خون پائین  22ساله و سالم نوزاد در  4فرزند دوم خانواده است فرزند اول دختر •
میلی گرم بستری  766تولد با قند خون  12گرم در بیمارستان دیگری بستری وپس از درمان مرخص می شود در روز

ماهگی انسولین 18ماهگی از نظر رشد وتکامل خوب و در  8ماه قرار می گیرددر  18میگردد وتحت درمان انسولین تا 
یک شب پس از پایان کنگره بین المللی اطفال دانشگاه تهران یکی سالم کرد وسوال کرد شما دکتر سلطا . قطع ومرخص شد

س هستم و االن سال آخر دندان پزشکی هستم چقدر خوشحال شدم که نوزادی که -ن زاده هستید گفتم بلی وادامه داد من ع
فورا به آقای دکتر رضی که از آمریکا آمده بودند واین بیمار هم تحت نظر ایشان .امید نداشتیم اکنون دندان پزشک است 

 .بود گفتم وایشان هم خیلی خوشحال شدند









 بیست وششمین کنگره پزشکی رامسر

این کیس در بیست وششمین کنگره پزشکی رامسر به •
 عنوان دیابت گذران نوزادی معرفی نمودم 

این کیس چهارمین کیس ویژه دیابت نوزادی بود که •
 معرفی نمودم 



 پروفسور شلر رئیس انجمن های اطفال جهان  



 2001پکن 



 بیوگرافی

مسئول درمانگاه آموزشی بیمارستان •
 1365-1360کودکان مفید 



 دبیر کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

که هر ماه یک مورد  1397تا1381کنفرانس های گروه اطفال دانشگاه از سال  دبیر   •
بیماری درکودکان بیمارستان های  مفید ، امام حسین ، شهداء ، طالقانی ، لقمان حکیم 

، مدرس ،مهدیه ومسیح دانشوری بحث وتشخیص های افتراقی توسط رزیدنت ها 
وسپس اظهار نظر اساتید انجام ودر نهایت تشخیص اصلی توسط استاد مربوطه داده می 

 مورد بحث ودر جای دیگر پاسخ آن داده شده است 110کیس  شود وتاکنون 







ان الذین آمنوو عملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن •
 ودا 

همانا آنانکه به خدا ایمان آوردند ونیکوکار شدند ، •
خدای رحمان آنها را در نظر خلق وحق محبوب می 

                  (سوره مریم 95آیه)گرداند   



کنتم خیر امته اخرجت لی الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 

 ۱۱۰ ال عمرانوتومنون هلل، 

شما بهترین امتی هستید که برای •
 .اصالح جان مردم بر انگیخته شده اید 

 .تا مردم را به کارهای نیک تشویق کنید  •

 .واز انجام کار های زشت باز دارید •

 .وبه خدا ایمان بیاورید•



 (ص) پیامبر اسالم حضرت محمد 

بهترین مردم کسی است که •
 بیشتر به مردم خدمت کند





 ارزش انسان ها به چیز هایی نیست که به دست می آورند

 بلکه به دل هایی است که تسخیر می کنند  •

کسانی که به زندگی دیگران نور هدیه می •
 دهند ، روزی صاحب خورشید خواهند شد



 -علم ومعرفت   سعدی

 (مرتاض) صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه   •

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را•

 چه فرق بود ؟عالم وعابد گفتم میان •

 تا اختیار کردی از آن این طریق را •

 گفت آن گلیم خویش ز موج آورد برون •

 این سعی می کند  که  بگیرد غریق را•



 ستون اصلی سالمت •
 واکسیناسیون است •



Immunization: history 

•To day Smallpox was 
declared eradicated 

from the world in 1977 



Immunization History 

•is close to  Polio
worldwide eradication 

•are  Measles & Rubella
no longer endemic in the 

U.S. 



Immunization History 

•In developing countries with a high 
neonatal tetanus :incidence of  

• Td routinely is administered

during pregnancy without evidence of 
adverse effects and with the 

occurrence of neonatal tetanus 



Immunization History 

• TB 
•Tuberculosis alert 

•An old killer 
returns   



 ۱۳۵۸اولین کنگره استاد دکتر محمد قریب بهمن 

در  نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب  11اسامی •
 :  1358اولین بزرگداشت سال 

، آقایان   دکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خالقی ، دکتر روشن ضیا ئی  خانم ها•
بداغی ، دکتر منصور بهرامی ، دکتر علی اکبر   دکتر علی ابطحی ، دکتر اسفندیار

، دکتر احمد مشعوف ، دکتر عباس مومن دکتر محمد حسین سلطان زاده ،   رحمتیان
 زاده ، دکتر محمد علی نیلفروشان

 





 احترام به اساتیدومعلمین 

معلم شمعی است فروزان که می سوزد ومواضع تاریک جامعه را •
 نورانی می کند 

معلم کوهی است که از قله وجودش چشمه ها سرازیر شده و •
مرغزارهای دل وجان دانش پژوهان را هماره سرسبز ، خرم وبا صفا 

 نگه میدارد

 معلم ابری است که پیوسته می بارد وحیات می بخشد•



 احترام به اساتید ومعلمین

معلم طبیبی است مهربان که مشفقانه برای شفای درد •
 انسان ها داروی دانش بکار می برد

معلم هنرمندی است که هنرش صرف آرایش شخصیت •
کسانی می شود که در آینده دانش پژوهان جامعه خواهند 

 شد



 :تک تک شما باید نخست از خود بپرسید •

 برای یادگیری وخود آموزی چه کرده ام ؟•

 برای کشورم چه کرده ام ؟سپس از خود بپرسید ، •
این پرسش را اینقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش برسید که شاید سهم •

 کوچکی در پیشرفت واعتالی بشریت داشته اید

من آنچه در » هنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک می شویم با صدای بلند بگوئیم •
 «توان داشته ام انجام داده ام



 عشق بورزید
 ای همه مردم در این جهان به چه کارید  ؟•

 عمر گرانمایه را چگونه گذارید ؟•

 هرچه به عالم بود اگر به کف آرید •

 هیچ ندارید اگر که عشق ندارید•

 وای شما دل به عشق اگر نسپارید•

 گر به ثریا رسید هیچ نیرزید •

 بداریددوست   ----عشق بورزید •



این است که با عشق برای نجات جان توصیه ام به رزیدنت ها •
انسان ها با تمام وجود بکار ببرند ودر تشخیص  افتراغی بیماران 

بکوشند وسعی کنند تا شمعی را روشن کنند واز مجموع آن ها  
 .مملکت روشن گردد

هرکجا عشق آیدوساکن شود ، هر چه ناممکن  :رزیدنت  ها بدانند •
کار بزرگ عبارت است از انجام  کارکوچک با  .بود ممکن شود

عشق زیاد، روح عشق مسئول طرز اندیشه ماست ، فرمانروای 
 .اندیشه ما است 

 



درشما رزیدنت که  در پایان درود بر خداوند•
آموختن وعشق ورزیدن به ها استعداد 

بیماران واطفال معصوم وغم خوردن برای 
نهاده است  ودیعه همه شما ها به آنان در 
دوستی ووطن پرستی وکمک به وانسان 

 داده است پرورش شما ها  بیماران  در 
 



 این گل به همه رزیدنت های جدید تقدیم می نمایم 
 پروفسور سلطان زاده


